Partner mogelijkheden
Tussen 16 000 en 20 000 personen per maand komen naar Yeti-Eeklo. Hier staat plezier en
service centraal. Naast vriendengroepen die hier hun dagelijkse portie energie kwijt willen,
komen ook groepen voor teambuildings, verjaardagfeestjes en business meetings.
De activiteiten die we hier aanbieden zijn Prison Island, Karting en Bowling. Daarnaast is er ook
een restaurant waar steengrill, fondue & comfort food geserveerd wordt, Hierbij hoort een
meetingroom die kan worden afgehuurd.
Door ons aanbod aan verschillende activiteiten hebben wij een groot bereik op onze schermen
maar ook op onze menukaarten, onze website en via social media. Wij stellen deze kanalen dan
ook ter beschikking aan andere bedrijven die hier hun boodschap, logo, filmpje of actie wil
delen met ons doelpubliek.
Indien u interesse heeft om een partner te worden van Yeti Eeklo dan vindt u op de volgende
pagina’s verschillende mogelijkheden om visueel aanwezig te zijn. Er zijn ook speciale partner
programma’s die een pakket aan mogelijkheden aanbieden.

1. Bowlingschermen
		
-

5 schermen in Yeti - Bowling
16 bowlingbanen
Interactieve promotie die kwalitatief is en met eventueel een QR code
die naar jullie website leidt.
Bereik: 6800 bowlers per maand

2. Kartingscherm
-

1 groot LED scherm op het Kartcircuit
zichtbaar vanuit het restaurant en in de lounge bij de karting
Afmetingen scherm: 2,4 m x 1,2 m
Bereik: 8000 karters per maand

3. Menu (eten en drinken) kaarten
		
-

50 menukaarten aanwezig in Yeti-Eeklo
3 A5 pagina’s waar plaats is voorzien voor partners (er kunnen ook
pagina’s gedeeld worden)
Bereik: 20 000 personen

4. Placemats
-

Onderleggers bij comfort food of kleine maaltijden
In totaal 40 vakjes van 42 x 42 mm
Bereik: 1400 personen per maand

5. Informatieschermen doorheen Yeti Eeklo
-

verschillende tv-schermen
Bereik: 20 000 personen die aanwezig zijn in Yeti - Eeklo per maand

6. Website
-

5 exclusieve plekken op de Homepagina
Bereik: 9 000 personen bezoeken onze website per maand

7. Social Media
-

4 posts per jaar om onze partners in het licht te zetten
Bereik: meer dan 9500 volgers (iedere week komen er tal van volgers bij)

8. Mails
		
		
		
		
-

Iedere Racer heeft een lidkaart, zo bieden wij via mail elke Racer op zijn
verjaardag een voucher aan met een gratis rit en brengen we hem regelmatig 		
op de hoogte van acties & events. Daarin kunt u als partner ook een visuele plek
krijgen in de mail. Er zijn slechts 5 exclusieve plekken beschikbaar.
nieuwsbrieven : 4 nieuwbrieven per jaar met 5 exclusieve plekken
voor de partners.
Bereik: 7000 nieuwe karters per maand = 84 000 nieuwe mailadressen per jaar.

prijzen
1. Bowlingschermen
1 jaar = € 2900
6 maand = € 1600
Kwartaal = € 900
2. Kartingscherm
1 jaar = € 2900
6 maand = € 1600
Kwartaal = € 900
3. Menu (eten en drinken) kaarten
6 maand = €1000 voor 1 pagina
4. Placemats
€25 per vakje van (42 op 42 mm) voor een half jaar

5. Informatieschermen doorheen Yeti Eeklo
1 jaar = € 2900
6 maand = € 1600
Kwartaal = € 900
6. Website
1 jaar = € 5000
7. Social Media
1 jaar = 4 posts = € 500
8. Mails
-

Verjaardagmails: € 2000 per jaar
Nieuwsbrieven: € 2000 per jaar (4 nieuwsbrieven)

pakketten
KEY Parnter
2 jaar = € 30 600 (t.w.v. € 26 000) = 15% korting
-

schermen bowling of scherm karting (2 x € 2900)
informatieschermen (2 x € 2900)
website (2 x € 5000)
mail verjaardag (2 x € 2000)
social media (2 x € 500)
nieuwsbrief (2 x € 2000)

Strike partner
1 jaar = € 12 000 (t.w.v € 13 300) = 10% korting
-

schermen bowling of scherm karting (€ 2900)
informatieschermen (€ 2900)
website (€ 5000)
social media (€ 500)
nieuwsbrief (€ 2000)

heat partner
1 jaar = € 7000 (t.w.v € 7550) = 7% korting
-

schermen bowling of scherm karting (€ 2900)
1 pagina in de menu (2 x € 1000)
placemats (3 vakjes) (€ 150)
social media (€ 500)
nieuwsbrief (€ 2000)

